
 
 كیف یمكنكم مساعدة طفلكم في التعلم عن بعد؟  
 

. حیث أن المدرسة تستمر حتى لو لم یحضرھا طفلك.  تأكدوا من أن طفلكم یتلقى الواجبات المنزلیة من المدرسة وأنھ یفھمھا ●
المدرسة الوظائف البیتیة تأكدوا من أن تكونوا أنتم وطفلكم على اطالع بآخر المستجدات في المدرسة، وأن الطفل یتلقى من 

 بانتظام، وأنھ یفھم المھمة وأنھ قادر على العمل علیھا بشكل مستقل. 
. إذا لم یتقن طفلكم اللغة التشیكیة جیداً بما فیھ الكفایة وأنتم لستم قادرین على مساعدتھ أو ھناك  ابقوا على تواصل مع المدرسة ●

معلم الفصل وأخبروه بذلك. ال علیكم أن تخجلوا حیث ھناك اآلن العدید من  سبب آخر لعدم تمكن طفلك من أداء المھام، اتصلوا ب 
 اآلباء التشیكیین الذین یعانون أیضاً من وضع مثل وضعكم. سوف یفھم وضعكم المعلم بالتأكید وسیساعدكم. 

ة العادیة. یجب أن ینھض . قوموا بإنشاء نظام تعلم منتظم كما ھو الحال أثناء دروس المدرسھیئوا لطفلكم بیئة مناسبة للتعلم ●
الطفل ویذھب للنوم تقریبًا في نفس الوقت كل یوم. في وقت الصباح یجب تكریس وقت التحضیر للمدرسة. ال تنسوا الراحة  

 أثناء النھار أو الخروج إلى الھواء الطلق والمساعدة في القیام باألعمال المنزلیة الصغیرة. 
حتى إذا لم تستطیعون مساعدة طفلكم على تحضیر واجباتھ، فساعدوا طفلكم على    .ساعدوا طفلكم على تخطیط المھام وإرسالھا ●

 التخطیط لمھامھ. فقط قوموا بمھمة واحدة أو اثنتین في الیوم مع فترات الراحة. ثم قوموا بإرسال المھام حسب تعلیمات المعلم. 
یمكن توفیر الترجمة الفوریة والترجمات  ھل تحتاجون مساعدة في التواصل مع المدرسة؟  ال تتردد في طلب المساعدة.  ●

. إذا كان طفلكم بحاجة للمساعدة في الواجبات  ops.cz-www.metaو  www.integracnicentra.czبواسطة:  
نظمات. یمكن العثور على جھات االتصال على:  المنزلیة، فاتصلوا بالمتطوعین من الم

-odlisnym-s-zaku-doucovani-distancniho-moznosti-https://cizinci.npicr.cz/en/preview
azykem/j-materskym 

 
. حتى في غیاب التدریس المدرسي العادي، من الضروري أن یحافظ طفلكم  سھلوا لطفلكم أن یبقى باتصال مع اللغة التشیكیة ●

على اتصالھ النشط باللغة التشیكیة، خاصة إذا كنتم أنتم ال تتحدثون اللغة التشیكیة في المنزل. إن إنجاز الواجبات المدرسیة  
 Rádioأو  UčíTelkaن یساعد البث التلفزیوني التشیكي الذي یستھدف أطفال المدارس، مثل وحدھا ال یكفي. یمكن أ

Junior  من محطة اإلذاعة التشیكیة. ستجدون بعض اإللھام في الرابط-a-https://cizinci.npicr.cz/tlumoceni
preklady/#inforod   .في قسم مصادر التعلم عبر اإلنترنت 

أظھروا لطفلكم أنكم تریدون تحسین أنفسكم في اللغة التشیكیة. شاھدوا األفالم التشیكیة أو   تعلموا اللغة التشیكیة مع طفلكم. ●
نترنت:  البرامج التعلیمیة أو استمعوا إلى الكتب المسموعة أو جربوا تعلم اللغة التفاعلیة عبر اإل

https://www.cestina2.cz/   أوhttps://www.mluvtecesky.net  أو تطبیقDuolinguo   أوMemrise  
 للھواتف المحمولة. 

درسیة بلغة غیر اللغة األم، لذلك امدحوا طفلكم ألنھ عانى من المھام  كافئوا الطفل على جھده. من الصعب جداً أداء الواجبات الم ●
 الموكلة وأظھروا لھ أنكم تؤمنون بقدرتھ ودعمھ حتى في أوقات الفشل. 

 preklady/#inforod-a-https://cizinci.npicr.cz/tlumoceni* ترجمة النص باللغات األجنبیة متاح على: 
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